De toekomst voor ogen

Beleidsplan
Lutherse gemeente Enkhuizen

Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk:
ik zal je een hoopvolle toekomst geven.
-jeremia 29:11

Voorwoord
De kerkenraad van de Lutherse gemeente te Enkhuizen is zich aan
het beramen over de toekomst. De financiële en ledenaantallen
middelen lopen achteruit en het voortbestaan van de kerk in huidige
vorm zal in de nabije toekomst niet rendabel zijn. Om de noodzaak
voor te blijven is de kerkenraad al in een vroeger stadium gestart met
het plannen en voorbereiden van de te ondernemen stappen. In dit
beleidsplan zijn de plannen en de al reeds opgenomen stappen
worden opgenomen en zal de visie naar de toekomst uitgeschreven
zijn.

Doel
Met dit beleidsplan hoopt de kerkenraad een houvast te creëren voor
de toekomst.

Geschiedenis
Op 31 oktober 151 7 hamerde de theoloog Maarten Luther zijn 95
stellingen aan de deur van de slotkapel te Wittenberg, het begin van
de Adoratie. De Noordeinde Nederlanden werden overwegend
protestants. Het Lutheranisme drong in het begin van de I 7“ eeuw
door in west Friesland: in 1623 kwamen de gelovigen voor het eerst
bijeen in een tuinhuis aan het Lazaruspad in de omgeving van de
Koepoort in Enkhuizen.
Ontstaan
De Lutherse gemeente kocht het eerste kerkgebouw aan de Noorder
Boerenvaart van het echtpaar Jan Jansz Schoff en Vrouwtje
Masquérier. De verkoopbrief is hoeksgewijs versneden met de
woorden ‘Inter Spinas Rosa’ De koper heeft de ene helft, de verkoper
de andere helft. Op 17 december 1843 Werd de eerste dienst
gehouden in het huidige kerkgebouw aan de Breedstraat. Het orgel
en de kansel zijn met de verhuizing meegenomen uit het oude pand
aan de Noorder Boerenvaart.
Lutherse spiritualiteit
De Evangelisch Lutherse Gemeente Enkhuizen is het
ontmoetingspunt voor alle Lutheranen uit de regio. Om de zondag
om 10.00 uur wordt in het kerkgebouw aan de Breedstraat 40 een
Lutherse eredienst gehouden. Tegenwoordig werken de Lutheranen
als zelfstandige kerkgemeente samen met Hervormden en
Gereformeerden binnen de Protestantse Kerk Nederland (PKN).
Graag houden de Lutheranen daarbij vast aan hun bij zondere eigen
inbreng, zoals de gezongen liturgie. De hechte band binnen de
Lutherse gemeenschap, het openstaan voor ideeën van anderen en
verdraagzaamheid jegens andere levensbeschouwingen
en leefgewoonten houden we graag in ere. Gasten zijn altijd van
harte welkom.

Oecumene en interreligieuze verdraagzaamheid
Met de partners binnen de Protestantse Kerk in Nederland Worden
regelmatig gezamenlijke diensten met Lutherse inbreng gehouden.
Een vruchtbare samenwerking bestaat er met de Doopsgezinde kerk.
Ook andere geloofstradities kunnen van het Lutherse kerkgebouw
gebruik maken, zolang dit nog in ons bezit is. De Lutherse gemeente
staat open voor vele tradities waar wij elkaar ontmoeten en
respecteren willen.

Missie
Missie Evangelisch Lutherse Synode
Het zorg dragen voor het bewaren en aan de gehele kerk dienstbaar
maken van de Lutherse traditie
Missie Evangelisch Lutherse Gemeente Enkhuizen
Het uitdragen van de Lutherse traditie in regio West Friesland en een
open deur naar een ieder.
Sleutelwoorden:
Zelfstandigheid Lutherse gemeente, positieve samenwerking met de
PKN-partners, openheid
Doelen Evangelisch Lutherse Gemeente Enkhuizen
1. In stand houden en bevorderen van het Lutherse gedachtegoed in
regio West Friesland, de Lutherse erediensten (de Lutherse liturgie in
het bijzonder); dit als zelfstandige Lutherse gemeente binnen de
Protestantse Kerk Nederland (PKN)
2. In stand houden van de Lutherse organisatie in regio West
Friesland
3. Bevorderen van een oecumenische geest en interreligieuze
verdraagzaamheid
4. Het in stand houden van diaconale projecten
5. Het optimaliseren van communicatie om de vier voorgaande
doelen te bereiken.

Beleidsvoornemens
1. In stand houden en bevorderen van het Lutherse gedachtegoed,
erediensten en liturgie
1.1. het houden van Lutherse vieringen.
1.2. het houden van Lutherse Vieringen in PKN-kerken.
1.3. het houden van gezamenlijke vieringen met PKN-partners met
duidelijke Lutherse inbreng
1.4. het houden van gezamenlijke vieringen in oecumenisch verband
1.5. pastorale zorg voor Lutheranen en anderen die daar een beroep
op doen.
1.6. het deelnemen aan gezamenlijke projecten ter verspreiding van
het Lutherse gedachtegoed samen met PKN-partners en de
Doopsgezinden.
1.7. het voeren van gezamenlijk overleg, zoals de vergaderingen van
de Classis, de Raad van Kerken en het overleg met andere
gemeenten.
1.8. het behouden van onze waarden:
 Behoud Lutherse traditie
 Openheid en transpirantie
 Behoud van de Lutherse gemeente

Toekomstvisie
Het behouden van de gemeente met kerkgebouw in de huidige vorm
zal voor de toekomst niet mogelijk zijn door het afnemen van de
financiële middelen. Hierdoor zullen er keuzes gemaakt moeten
worden. De kerkenraad heeft het volgende pad uitgestippeld
 Toestemming aanvragen bij het RCBB (Regionaal College voor
de Behandeling van Beheerszaken) voor de verkoop van het
kerkgebouw en bijbehorende woonpand
 Kerkgebouw en bijbehorende woonpand ter verkoop
aanbieden1
 Contract verlengen van de huidige voorganger J. De Ruiter2
 Weg uitstippelen voor als de verkoop rond is
 Jaarlijks evalueren van het beleidsplan (januari)
 Het in stand houden van onze drie waarden3
1
Verkoop kerkgebouw en woning
Het doel van de kerkenraad is om het kerkgebouw en het woonhuis
samen te verkopen. Dit na het advies van diverse makelaars
aangezien dit aantrekkelijker is in de markt
Wij streven er na om na de verkoop met de nieuwe eigenaar
afspraken te maken om nog zo lang mogelijk gebruik te kunnen
maken van het kerkgebouw door deze terug te huren van de nieuwe
eigenaar. Diverse makelaars wezen ons op deze optie. Door het
terughuren zal de nieuwe eigenaar inkomsten kunnen genereren
voor de verbouwing van het woonpand. Dit is een wens en wij
realiseren ons dat de nieuwe eigenaar hiermee akkoord moet gaan.

Inventaris
De kerkenraad streeft er naar om het groot inventaris met de
verkoop samen te verkopen, denk aan orgel, preekstoel, kansel,
stoelen en banken
Het klein inventaris en zilverwerk zal eigendom blijven van de
Lutherse Gemeente.
Verdere toekomst
Na de verkoop en de optie om terug te huren van de nieuwe eigenaar
zal er een moment komen dat het kerkgebouw ons eigendom niet
meer is en zullen wij verder moeten kijken naar een eventuele
nieuwe locatie. Er zal rekening gehouden moeten worden met de
volgende punten
 Is het nog wel verantwoord alom als zelfstandige gemeente
verder te gaan?
o hoeveel belijdende leden hebben wij nog?
 Hebben wij nog een voorganger?
 Gaan wij op een andere locatie verder of zullen wij opgaan in de
PKN?
 Wat gebeurdter met de nog beschikbare financiële middelen

2
Contract verlenging huidige predikant
Aangezien wij in een moeilijke tijd gaan komen met de verkoop van
het kerkgebouw en het eventueel snel verdwijnen van een kerk
locatie vindt de kerkenraad het van uiterst belang dat wij hierbij
pastorale ondersteuning ontvangen. Door het aflopen van het
contract van J. De Ruiter komt ook dit op losse schroeven te staan.
De kerkenraad streeft er dan ook naar om het contract te verlengen
om deze ondersteuning te blijven ontvangen. Ds. De Ruiter is bekend
in de gemeente en helpt bij het voortzetten van onze
toekomstplannen, hierbij is zij een belangrijke rots in de branding die
wij als gemeente niet zouden kunnen missen tijdens dit moeilijke
traject.

3
De drie waarden
Als kerkenraad kwamen wij er al snel achter dat het moeilijk is om
beloftes te kunnen doen aan onze gemeenteleden, de toekomst is
zeer onzeker en hierdoor is het doen van beloftes nagenoeg
onmogelijk geworden. Om deze reden heeft de kerkenraad drie
waarden opgesteld waar de gemeente de kerkenraad altijd aan zou
kunnen houden. Ook dienen de waarden als meetlat voor de
kerkenraad, alle keuzes die wij hebben gemaakt en zullen maken in
de toekomst meten wij aan deze waarden
1. Behoud van de gemeente
De kerkenraad zal er alles aan doen om de gemeente te
behouden, met of zonder kerkgebouw. Eventueel voortzetten
van de diensten op een alternatieve locatie
2. Behoud van de Lutherse traditie
De kerkenraad zal er alles aan doen om de Lutherse traditie
voort te blijven zetten in Enkhuizen. Het behouden van de
Lutherse liturgie tijdens eigen diensten (eventueel op een
alternatieve locatie.)
3. Openheid en transpirantie
De kerkenraad zal altijd open en transparant zijn naar haar
eigen gemeente en alle beschikbare informatie indien mogelijk
delen. Door het regelmatig houden van gemeente
bijeenkomsten zal de gemeente constant geïnformeerd worden.
Ook staat de kerkenraad er altijd voor open mochten
gemeenteleden willen aansluiten bij een vergadering. Tevens zal
er indien er belangrijk nieuws is dit worden verteld tijdens de
afkondigingen in de dienst dan wel via het kerkblad “de
Orientatie”

